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Comunicat de presă
Pentru publicare imediată
KIDSLAND ȘI CARUSEL VENEŢIAN PENTRU COPII ŞI POSIBILITĂŢI DE
DISTRACŢIE PENTRU TINERI, LA PALAS
Iaşi, 21 martie 2012
Din aprilie, ansamblul multifuncţional Palas va alunga monotonia din viaţa ieşenilor
şi a locuitorilor din regiune, care vor găsi aici posibilităţi de petrecere a timpului
liber pentru întreaga familie. Printre atracţii se numără: o grădină publică,
amfiteatru în aer liber, patinoar sezonier şi numeroase branduri internaţionale. Și
copiii vor beneficia de surprize la Palas, unde vor găsi, pe lângă magazinele
specializate, şi noi facilităţi pentru buna-dispoziţie.
Dezvoltat cu succes în Iulius Mall, brandul KIDSLAND CLUB va crea la Palas alte
două zone de distracţie cu servicii de top, în proiectarea cărora s-a împletit
creativitatea practică şi aplicată cu exigenţele austriece în materie de design şi
securitate (joc protejat). Noua viziune propune un loc de joacă ultramodern pentru
cei mici, denumit KIDSLAND CLUB, şi un alt spaţiu pentru copiii mai mari,
configurat şi dotat cu cele mai noi echipamente din domeniul entertainment-ului,
denumit WOW!ZONE.
Adresat princhindeilor cu vârsta până în 10 ani, KIDSLAND CLUB va fi un tărâm
magic al copilăriei şi al bucuriei, amenajat cu structuri complexe de joacă şi o
diversitate de echipamente prezentate în premieră. În vreme ce părinţii vor face
cumpărături la cele peste 200 de magazine din Palas, micuţii acestora îşi vor
consuma energia şi se vor amuza jucându-se, sub atenta supraveghere a
personalului special instruit. În plus, la KIDSLAND CLUB vor fi organizate aniversări,
onomastici, evenimente speciale, mini-discotecă, face-paiting, precum şi activităţi
distractive şi educative, ateliere de creaţie şi concursuri interactive.
În premieră pentru Iaşi, KIDSLAND CLUB vine la Palas Mall cu o ofertă de
entertainment dedicată preadolescenţilor între 8 şi 14 ani. WOW!ZONE îşi propune
să devină o ancoră de socializare şi de distracţie, special gândită pentru acest
segment de vârstă. Pe lângă petreceri tematice, seri disco şi karaoke, tinerii vor
avea la dispoziţie echipamente de joc unice în ţară. Amatorii de activităţi sportive şi,
totodată, amuzante vor găsi la WOW!ZONE, pentru prima oară în România, un
mini-bowling furnizat de liderul mondial în domeniu. „HIGHWAY 66” este o pistă de
bowling în miniatură, cu dimensiuni şi funcţiuni adaptate copiilor şi adolescenţilor.
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Simulatoare de jocuri, air hockey, mese de biliard şi un ring de dans sunt alte
atracţii de la WOW!ZONE.
La Palas, oferta de distracţie indoor pentru copii va fi completată cu un alt element
în premieră regională. Caruselul pictat manual în culori vii, cu imagini ale Iaşului de
odinioară, va fi unul dintre punctele de maxim interes din grădina publică Palas.
Fabricat în Italia, caruselul este împodobit cu decoraţiuni inspirate din „barocul
veneţian” de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Echipat cu figurine realizate din fibră
de sticlă, precum căluţi săritori şi alţii care se balansează, ceşti rotitoare şi o
trăsură, caruselul are o capacitate de 38 de persoane şi este iluminat cu peste
1.000 de becuri. Totodată, este prevăzut cu o rampă mobilă, care permite accesul
unui scaun cu rotile. Fabricarea a durat aproximativ 3 luni şi a fost realizată de
compania italiană Bertazzon, lider în domeniul producătorilor de echipamente
pentru parcurile de distracţie. Cu o experienţă de peste jumătate de veac,
Bertazzon a realizat proiecte în toată lumea, printre cele mai cunoscute regăsinduse în Prater (Viena), Disney Downtown (Florida, SUA) şi Nagashima Park (Japonia).
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